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2017 M. PASAULINĖS
NAUJIENOS APIE PROSTATOS
VĖŽIO GYDYMO POKYČIUS
Gydytojas Marius Kinčius parengė paskutinių kalendorinių metų kelių svarbiausių ir įdomiausių publikacijų apžvalgą, kurioje pristato svarbiausias naujienas: atsirado
klinikinių tyrimų įrodymų, kad gydymas abiraterono acetatu yra efektyvus ir ankstyvesnėse prostatos vėžio eigos
fazėse, t. y. jis veiksmingas ir gydant hormonams jautrų prostatos vėžį, skiriant kartu su standartiniu gydymu
LHRH agonistais. Tai labai svarbus įrodymas, papildantis
gydymo abiraterono acetatu indikacijas ir kartu teikiantis
klinicistams naujų efektyvesnio gydymo galimybių. Kita
publikacija – Sankt Galeno 2017 metų konsensuso konferencijos medžiaga ypač aktuali dėl klausimų, kuriems
trūksta klinikinių įrodymų ir kurie vis dar diskutuotini, bet
kartu jie labai aktualūs kasdieniame klinikiniame darbe.

Kitas labai svarbus klausimas – atsinaujinusios ligos gydymas. Gydytojas Povilas Aniulis apibendrino 2017 metų
pabaigoje publikuotą apžvalgą apie gydymą po biocheminio atkryčio, kai pirminis gydymas buvo nesėkmingas.
Šioje apžvalgoje trūksta tyrimų duomenų ir nėra aiškių
rekomendacijų. Joje kalbama apie šiandien žinomus pagrindinius klinikinius tyrimus, jų išvadas, teikiama rekomendacijų praktikuojantiems urologams.

Prof. dr Mindaugas JIEVALTAS
LSMU Urologijos klinikos vadovas
Lietuvos urologų draugijos prezidentas
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Med. dr Marius Kinčius
NVI, Onkourologijos skyrius

METASTAZINIO HORMONAMS
JAUTRAUS PROSTATOS VĖŽIO GYDYMAS
ABIRATERONU IR PREDNIZOLONU
Fizazi K, Tran N, Fein L, Matsubara N, Rodriguez-Antolin A, Alekseev BY, Özgüroğlu M, Ye D, Feyerabend S, Protheroe A, De Porre P, Kheoh
T, Park YC, Todd MB, Chi KN; LATITUDE Investigators.
N Engl J Med. 2017 Jun 4. doi: 10.1056/NEJMoa1704174.

TYRIMAS „LATITUDE“
2017 metų birželį „New England Journal of Medicine“ publikavo tyrimo „Latitude“ rezultatus. Tai dvigubai aklas placebu
kontroliuojamas trečiosios fazės tyrimas. Atliekant šį tyrimą
1199 pacientai, sergantys naujai nustatytu ir LHRH agonistais
dar negydytu metastaziniu prostatos vėžiu, buvo suskirstyti
į dvi atsitiktines grupes santykiu 1:1. Pirmosios grupės pacientams skirtas standartinis gydymas LHRH agonistais, o kitos
grupės pacientams, be LHRH agonistų, buvo skiriamas abiraterono acetatas (1000 mg per dieną) kartu su 10 mg prednizolono. Pacientų amžiaus, prostatos specifinio antigeno
(PSA), vėžio diferenciacijos laipsnio, ligos stadijos, gretutinių
ligų atžvilgiu grupės buvo homogeniškos. Pagrindinis tyrimo
tikslas buvo įvertinti abiejų grupių bendro išgyvenamumo ir

laiko iki radiologinio ligos progresavimo skirtumus. Atliekant
duomenų analizę vidutinė stebėjimo trukmė buvo 30,4 mėnesio. Gydymo abiraterono acetatu grupėje gydymas vidutiniškai truko 24 mėnesius, o gydymo tik LHRH agonistais grupėje – vidutiniškai 14 mėnesių. Atliekant tyrimą fiksuotos 406
mirtys ir 593 radiologinio progresavimo atvejai. Abiraterono
grupėje registruotos 169 mirtys (28 %), o tik hormonoterapijos grupėje – 237 (39 %). Bendras trejų metų išgyvenamumas
abiraterono grupėje siekė 66 %, o placebo grupėje – 49 %.
Abirateronas 38 % sumažino mirties riziką, papildomas abiraterono vartojimas 53 % sumažino radiologinio progresavimo
riziką. Vertinant gydymo saugumą, III ir IV laipsnio pašalinių
reiškinių statistiškai dažniau fiksuota abiraterono grupėje –
63 %, placebo gupėje – 48 %.
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Apibendrindami savo darbą tyrėjai daro išvadą, kad vyrų, kuriems naujai nustatytas metastazinis hormonams jautrus prostatos vėžys ir kuriems prie standartinio gydymo LHRH agonistais papildomai skiriama
abiraterono acetato, bendro išgyvenamumo ir laiko iki radiologinio ligos progresavimo pailgėjimas yra
statistiškai patikimas. Remdamiesi šiomis išvadomis, kontroliuojantys etikos komitetai rekomendavo
iškoduoti studiją ir visiems LHRH agonistų grupės pacientams papildomai skirti abiraterono acetatą.

Figure 1. Kaplan-Meier Estimates of the Two Primary End Points.
Shown are data for overall survival (Panel A) and for radiographic progression- free survival (Panel B). The dashed lines indicate the median. The median rate of overall survival was not reached in the abiraterone group and was 34.7 months in the placebo group; the corresponding medians for progression-free survival were 33.0
months and 14.8 months. Cl denotes confidence interval.
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HORMONOTERAPIJA ANKSČIAU
NEGYDYTO PROSTATOS VĖŽIO
GYDYMAS ABIRATERONU
James ND, de Bono JS, Spears MR, Clarke NW, Mason MD, Dearnaley DP, Ritchie AWS, Amos CL, Gilson C, Jones RJ, Matheson D, Millman
R, Attard G, Chowdhury S, Cross WR, Gillessen S, Parker CC, Russell JM, Berthold DR, Brawley C, Adab F, Aung S, Birtle AJ, Bowen J, Brock
S, Chakraborti P, Ferguson C, Gale J, Gray E, Hingorani M, Hoskin PJ, Lester JF, Malik ZI, McKinna F, McPhail N, Money-Kyrle J, O’Sullivan J,
Parikh O, Protheroe A, Robinson A, Srihari NN, Thomas C, Wagstaff J, Wylie J, Zarkar A, Parmar MKB, Sydes MR; STAMPEDE Investigators.
N Engl J Med. 2017 Jun 3. doi: 10.1056/NEJMoa1702900.

TYRIMAS „STAMPEDE“
Tyrimas „Stampede“ vykdomas 111 urologijos centrų
Jungtinėje Karalystėje ir 5 centruose Šveicarijoje. Tai daugiapakopis tyrimas, kurį atliekant bandomi įvairūs gydymo
metodai, skiriami prie standartinės hormonoterapijos. Vienas iš paskutinių medikamentų, išbandytų tyrime „Stampede“, buvo abiraterono acetatas (1000 mg per dieną)
kartu su 10 mg prednizolono. Atliekant šį tyrimą abiraterono acetatas buvo skiriamas pacientams, sergantiems
prostatos vėžiu ir iki tol negydytiems hormonoterapija.

Pagrindinis tyrimo tikslas buvo įvertinti bendrą pacientų
išgyvenamumą. Į šį tyrimą, kitaip nei į tyrimą „Latitude“,
buvo įtraukiami visi pacientai, kuriems buvo planuojama
hormonoterapija ar chirurginė kastracija. Iš viso įtraukti
1917 pacientai, iš kurių tik 52 % turėjo atokiųjų metastazių,
28 % pacientų liga buvo lokaliai pažengusi, bet nebuvo
nustatyta jokių patologinių limfinių mazgų, 20 % įtrauktų
į tyrimą pacientų buvo patvirtintas ligos išplitimas į limfinius mazgus. Grupę, kuriai skirti tik LHRH agonistai, sudarė 957 pacientai, o grupę, kuriai skirtas abirateronas, –
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960 pacientų. Vertinant klinikinius patologijos parametrus
skirtumų tarp grupių nenustatyta (grupės homogeniškos).
Tyrimo tikslais hormonoterapija buvo skiriama ne mažiaus
kaip dvejus metus. Daliai pacientų buvo taikyta prostatos
lokalioji spindulinė terapija. Ji skirta 41 % kiekvienos grupės pacientų, praėjus šešiems–devyniems mėnesiams nuo
hormonoterapijos pradžios. Abiraterono grupėje abiraterono acetatas pradėtas vartoti vidutiniškai praėjus 8 savaitėms po hormonoterapijos pradžios ir skirtas vidutiniškai
23,7 mėnesio. Trejų metų išgyvenamumas ligai neprogre-

suojant abiraterono grupėje siekė 80 %, o LHRH agonistų
grupėje – tik 62 % (p<0,001). Šis skirtumas buvo būdingas
tiek pacientams, kuriems nustatytos ligos metastazės, tiek
ir tiems, kuriems metastazių sudarant atsitiktines grupes
nebuvo nustatyta (žr. 1D ir 1F grafikus). Abiraterono grupėje registruotos 184 pacientų mirtys, hormonoterapijos
grupėje – 262 pacientų mirtys. Trejų metų bendras išgyvenamumas abiraterono grupėje buvo 83 %, palyginti su
76 % išgyvenamumu hormonoterapijos grupėje (p<0,001)
(žr. 1A grafiką).

Pagrindinė šio tyrimo išvada – vyrų, kuriems nustatytas lokaliai pažengęs ar metastazavęs prostatos vėžys ir kuriems kartu su hormonoterapija skirtas abiraterono acetatas ir prednizolonas, bendras išgyvenamumas ir išgyvenamumas ligai neprogresuojant yra ilgesnis nei tų, kuriems skirta tik hormonoterapija.

Į PRADŽIĄ

STAMPEDE GRAFIKAI:

Combination therapy by Kaplan-Meier estimates
ADT alone by Kaplan-Meier estimates

Combination therapy by flexible parametric model
ADT alone by flexible parametric model
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PACIENTŲ, SERGANČIŲ IŠPLITUSIU
PROSTATOS VĖŽIU, GYDYMAS: IŠPLITUSIO
PROSTATOS VĖŽIO GYDYMO KONSENSUSO
KONFERENCIJOS (APCCC 2017) ATASKAITA
Gillessen S et al.
Eur Urol. 2017 Jun 24. pii: S0302-2838(17)30497-9

SANKT GALENO PROSTATOS VĖŽIO GYDYMO
KONSENSUSO KONFERENCIJOS APŽVALGA
Šveicarijos Sankt Galeno mieste 2017 m. kovo 9–11 dienomis vyko išplitusio prostatos vėžio gydymo konsensuso konferencija. Joje plačiai aptarta dešimt kontraversiškų išplitusio prostatos vėžio gydymo sričių: didelės rizikos
lokalus ir lokaliai išplitęs prostatos vėžys; oligometastazinis prostatos vėžys; hormonams jautrus naujai nustatytas
prostatos vėžys; kastracijai atsparus prostatos vėžys; radiologinių tyrimų vieta esant pažengusiam prostatos vėžiui;
prostatos vėžio molekulinė charakteristika; prostatos vėžio
genetiniai tyrimai; sisteminio gydymo pašaliniai reiškiniai ir

naujų vaistų prieinamumas įvairiose pasaulio šalyse. Tarptautinė grupė, kurią sudarė šešiasdešimt prostatos vėžio
ekspertų, parengė konferencijos programą ir suformulavo
150 klausimų, kurie konferencijoje buvo pateikti diskusijai,
o po jos vyko balsavimas. Balsavimo teisę turėjo išrinkta
penkiasdešimt dviejų narių ekspertų komisijos grupė. Į šią
grupę buvo įtraukti įvairių sričių klinicistai (urologai, radioterapeutai, onkologai), dirbantys prostatos vėžio gydymo
srityje. Balsuojant klinikinis konsensusas (sutarimas) buvo
priimamas, jei ≥75 % balsavusių ekspertų atsakymai sutapdavo. Toliau trumpai apžvelgiami įdomiausi konferencijos aspektai:
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DIDELĖS RIZIKOS LOKALUS IR
LOKALIAI PAŽENGĘS PROSTATOS VĖŽYS
1. Histologinio patologijos tyrimo atsakymas.
Svarstant klausimą, kaip turėtų atrodyti histologinio patologijos tyrimo atsakymas, specialistai (100%) sutarė, kad,
be morfologijos, patologinės stadijos, turi būti vertinamas
ekstrakapsulinis ligos plitimas, invazija į sėklines pūsleles, rezekcinis kraštas (jo ilgis, vieta, naviko diferenciacijos
laipsnis teigiamame rezekciniame krašte), Gleasono laipsnis (diferenciacijos grupė). Dauguma (94%) taip pat sutiko,
kad į histologinio patologijos tyrimo atsakymo aprašą turi
būti įtraukiama, kiek prostatos apima navikas (išreiškiama
procentais), pašalintų limfinių mazgų skaičius, metastazinių
limfinių mazgų skaičius nurodant jų anatominę sritį, trečias
Gleasono laipsnis, metastazių ekstranodalinis plitimas.
Ekspertų grupės nariai (84 %) sutiko, kad limfanodektomija turi būti atliekama daugumai cN0M0 didelės prostatos
vėžio rizikos pacientų. 76 % iš balsavusiųjų už limfanodektomiją manė, kad atliekant limfanodektomiją turi būti šalinama daugiau nei vienuolika limfinių mazgų. Diskutuojant
apie limfanodektomijos ribas 85 % sutiko, kad pakanka
pašalinti obturatorinius, vidinius ir išorinius klubinius limfi-

nius mazgus. Apie pusė balsavusiųjų manė, kad būtina šalinti ir parasakralinius limfinius mazgus. Prieš paraaortinių
limfinių mazgų šalinimą balsavo 95 % grupės narių.
2. Adjuvantinė spindulinė terapija (AST) po radikalios
prostatektomijos.
Bendras sutarimas nebuvo pasiektas svarstant, ar būtina AST esant didelės rizikos pN0 stadijos prostatos vėžiui. Beveik pusė balsavusių manė, kad AST būtina esant
teigiamam rezekciniam kraštui, 21 % – nepritarė AST, o
27 % pritarė AST esant daugybiniams teigiamiems rezekciniams kraštams.
38 % ekspertų balsavo už AST visiems pacientams, jei
nustatytas ligos plitimas į sėklines pūsleles, 32 % skirtų
AST, jeigu, be pT3b, būtų ir teigiamas rezekcinis kraštas,
o 26 % tokiems pacientams AST neskirtų.
Diskutuojant apie spindulinės terapijos ribas bendras sutarimas taip pat nepasiektas, nes 51 % narių balsavo už
viso dubens švitinimą, o 41 % pritarė tik prostatos ložės
švitinimui.
Svarstant klausimą, ar spinduliuojant šiuos pacientus būtina hormonoterapija, nuomonės taip pat išsiskyrė. 36 %
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balsavusiųjų manė, kad taikant ADT daugumai pacientų
būtina ir hormonoterapija, 32% – kad hormonoterapija
nebūtina, ir tiek pat balsavo už tai, kad hormonoterapija kartu skirtina tik jeigu yra šie rizikos veiksniai: pT3b ar
Gleasono laipsnis ≥8.

kartu skirtų ir hormonoterapiją, kurios trukmė svyruotų
nuo 18 iki 36 mėnesių.

Klausiant, kaip būtų gydomi pacientai, kurių PSA po operacijos neišmatuojamas ir kurių histologiniame atsakyme
nurodyta pN1, neigiamas rezekcinis kraštas ir ne tolesnė
nei pT3a stadija, ekspertų nuomonės vėl išsiskyrė. Tik 29
% narių manė, kad daugumai šių pacientų AST yra būtina, 43 % – kad AST nebūtina. Visi, kurie balsavo už AST,

Ekspertai klausiami, kada reikėtų pradėti GST, nebuvo
vieningi. Vieni (38 %) gydymą skirtų, kol PSA nepasiekė 0,1ng/ml, 44 % – kol nepasiekė 0,2ng/ml, 10 % – iki
0,5ng/ml. Skirdami GST 61 % ekspertų kartu skirtų ir hormonoterapiją, kurios trukmė būtų 3–6 mėnesiai (34 %),
6–12 mėnesių (41 %), 18–36 mėnesių (25 %).

3. Gelbstinčioji spindulinė terapija (GST) po radikalios
prostatektomijos.
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Gyd. Povilas Aniulis
LSMU Urologijos klinika

PROSTATOS VĖŽIO BIOCHEMINIO
ATKRYČIO GYDYMAS PO NESĖKMINGO
PIRMINIO GYDYMO: APŽVALGA
Walter Artibani, Antonio Benito Porcaro, Vincenzo De Marco, Maria A. Cerruto, Salvatore Siracusano
Department of Urology, University of Verona, Verona, Italy
Urol Int. Published on-line: November 21, 2017

ĮVADAS
Lokalaus prostatos vėžio (toliau – PV) gydymas varijuoja
nuo aktyvaus stebėjimo iki radikalaus gydymo. Didelės
rizikos prostatos vėžiu sergančių pacientų, kurių auglio
tūris nėra didelis ir auglys nėra priaugęs prie dubens sienos, taip pat jei jis neperaugęs sfinkterio, racionalus pirmojo gydymo etapo pasirinkimas – radikali prostatektomija (toliau – RP). Keletas retrospektyviųjų tyrimų parodė
gerus didelės rizikos PV sergančių pacientų rezultatus,
atlikus RP ir kartu taikant kombinuotą gydymą. Lokalus
gydymas taikant RP ar spindulinę terapiją (toliau – ST)
pacientams, sergantiems neišplitusiu lokaliu PV, dažniausiai yra pakankamas ir papildomo gydymo nereikia. Nors

gydoma moderniais metodais, daliai pacientų (27–53 %)
po lokalaus gydymo konstatuojamas biocheminis atkrytis (toliau – BA). BA per 10 metų po atliktos RP nustatomas 20–40 % sergančiųjų, po taikytos ST – 30–50 %.
BA gydančių gydytojų uždaviniai – sustabdyti ar sulėtinti
metastazinio PV atsiradimą, tai pat atsižvelgti į paciento
gyvenimo kokybę (toliau – GK) ir išvengti nereikalingo
gydymo, kai ligos progresavimas yra mažai tikėtinas. Šioje situacijoje yra nemažai galimų BA gydymo metodų,
bet geriausia gydymo taktika kol kas yra nežinoma, todėl
šioje apžvalgoje pateikiami optimalūs BA gydymo metodai po atliktos RP ir taikytos ST ir adjuvantiniai gydymo
metodai, mažinantys ligos atkryčio po RP ir ST tikimybę.
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BIOCHEMINIS ATKRYTIS
Pagal klinikinius tyrimus 24–34 % vyrų, kuriems atlikta RP ir kuriems pasireiškia BA, per 15 metų išsivystys metastazinis PV ir
tik 2–6 % jų mirs nuo PV. Pacientams, kuriems atlikta RP ir kurių chirurginiai kraštai yra teigiami, pasireiškus BA yra didelė
vietinio ligos atkryčio tikimybė. Jei BA konstatuojamas anksčiau nei per 6 mėn. atlikus RP, tai rimtas ženklas, kad esama
metastazių. Trumpas PSA dvigubėjimo laikas (toliau – PSADL), nesvarbu, koks laikas iki BA nustatymo, rodo didelę ligos
atkryčio tikimybę. Šie veiksniai yra ankstyvo ligos atsinaujinimo ženklai. Literatūroje nurodoma, kad jei PSA-DL < 3 mėn.,
nustatoma sėklinių pūslelių invazija (pT3b), Gleasono laipsnis
8–10 ar per trejus metus po atliktos RP ir taikytos ST įvyksta
biocheminis atkrytis, yra didelė metastazių ir mirties nuo PV
tikimybė.
ATKRYTIS PO RADIKALIOS PROSTATEKTOMIJOS
Konstatavus BA, ankstyva RT po atliktos RP gali pailginti
išgyvenamumą, kai PSA-DL trumpas arba kai PSA < 2 ng/
mL. Retrospektyviajame tyrime buvo tirti vyrai, kuriems po
atliktos RP nustatytas BA (vidutiniškai 6 m.). Lyginti tiriamieji, kuriems skirta ST (tik ST arba kartu su hormonoterapija
(HT), su tiriamaisiais, kuriems nebuvo skirta jokio specifinio
gydymo. Nustatytas trigubai didesnis ST nuo prostatos vėžio gydytų tiriamųjų, kurių PSA-DL < 6 mėn., išgyvenamu-

mas, palyginti su stebėjimo grupės vyrų išgyvenamumu
(RS 0,32; 95 % PI, 0,19–0,54; p < 0,001). Skiriant ST, kai PSA
≤ 2 ng/mL, nustatytas reikšmingai didesnis išgyvenamumas
sergant PV (RS 0,27; 95 % PI, 0,15–0,50). Tačiau pastebėta, kad net ir esant PSA > 2 ng/mL (kai PSA-DL < 6 mėn.),
sergančiųjų PV (PSA ≤2 ng/mL: RS 0,10; 95 % PI 0,03–
0,32; PSA >2 ng/mL: RS 0,34; 95 % PI 0,12–0,95) išgyvenamumas buvo reikšmingai didesnis. Taip pat pastebėta,
kad jei ST skirta vėliau nei po dvejų metų po pasireiškusio
BA, ji neturėjo statistiškai reikšmingos įtakos sergančiųjų
PV išgyvenamumui. Atlikus kitą tyrimą, kuriame vyrai stebėti 11,3 m., nustatyta, kad ankstyvoji ST (per pirmuosius
metus nuo BA) sumažino mirtingumą tiriamųjų, kurių PSADL < 6 mėn. (RS 0,53; 95 % PI 0,31–0,90; p=0,02), ir tiriamųjų, kurių PSA-DL ≥ 6 mėn. (RS 0,52; 95 % PI 0,34–0,80;
p=0,003). Kol kas nėra galutinių rekomendacijų dėl adjuvantinės ST skyrimo, palyginti su ST, pasireiškus BA. Tik viename tyrime nustatyta, kad ankstyvas ST skyrimas, panašiai
kaip ir adjuvantinė ST, pagerino laiką po atliktos RP iki BA
nustatymo daugeliui tiriamųjų, kurių pT3pN0, R0-R1.
Po atliktos RP pasireiškus BA, be ST, dar skiriant ir HT, galima tikėtis geresnio atsako nei taikant vien tik ST. Pavyzdžiui,
skiriant HT kartu su ST, buvo nustatytas geresnis 5 metų
išgyvenamumas nepasireiškiant biocheminei progresijai ir
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sergančiųjų didelės rizikos PV išgyvenamumas nepasireiškiant biocheminei progresijai. Neseniai publikuotame dvigubai aklame placebu kontroliuojamame RTOG tyrime dalyvavo 760 tiriamųjų, kuriems buvo taikoma tik ST ar ST su
bikalutamidu dvejus metus kasdien. Absoliutusis išgyvenamumas (toliau – AI) bikalutamido grupėje buvo 76,3 %, palyginti su 71,3 % išgyvenamumu placebo grupėje (RS 0,77;
95 % PI 0,59–0,99; p=0,04). PV sergančiųjų mirtingumas
buvo atitinkamai 5,8 % ir 13,4 % (p=0,001), metastazinis PV
nustatytas atitinkamai 14,5 % ir 23,0 % (p=0,005). Kitame,
atsitiktinių imčių kontroliuojamame, tyrime GETUG-AFU 16
buvo lyginami pacientai, kurių PSA-DL atkryčio metu buvo
daugiau nei 6 mėn., skiriant ST kartu su 6 mėn. goserelino
HT ar be jos. HT reikšmingai pagerino biocheminę ir klinikinę progresiją po 5 metų, palyginti su vien tik ST (80 % (95 %
PI 75–84) ir 62 % (95 % PI 57–67); RS 0,50 (95 % PI 0,38–
0,66); p<0,0001), o AI abiejose grupėse buvo aukštas.
BA po atliktos RP gali būti gydomas HT, bet tai patvirtinantys duomenys gauti daugiausia iš retrospektyviųjų tyrimų.
Ne visiems pacientams, kuriems po pirminio gydymo pasireiškė BA, reikėtų skirti HT – tik tiems, kurie yra didelės
rizikos grupės, kurių PSA-DL trumpas ir (arba) atsižvelgiant
į auglio charakteristiką. Veiksniai, kai atlikus RP indikuotina
HT, yra labai didelė klinikinio atkryčio rizika, geras poopera-

cinis šlapimo laikymas, ilgo išgyvenamumo tikimybė ir paciento nesutikimas su ST.
Nacionalinio Kanados vėžio instituto tyrimas PR-7 palygino
gydant BA taikomą nuolatinę ir protarpinę HT ir nenustatė
skirtumo po pirminio gydymo taikant ST ir RP. AI abiejose
grupėse taip pat buvo vienodas, bet GK buvo kiek geresnė protarpinės HT grupėje. Taigi panašu, kad BA gydymas protarpine HT yra optimalus, kai Gleasono laipsnis
≥ 8. Kitame, stebimajame, tyrime dalyvavo daugiau nei
2000 vyrų, kuriems po atliktos RP ar taikytos ST buvo nustatytas BA. Buvo lyginama ankstyvoji HT (per 3 mėn. nuo
PSA atkryčio) su atidėtąja HT (≥ 2 m.) po PSA atkryčio, atsiradus metastazių, simptomų ar esant trumpam PSA-DL.
Įdomu tai, kad tyrimas abiejose grupėse nenustatė reikšmingo AI skirtumo po 5 ir 10 m. Kita vertus, kitame tyrime
buvo lyginama labai ankstyva HT (prieš pasireiškiant BA)
su ankstyvąja HT (pasireiškus BA) ir nustatyta, kad skyrus
labai ankstyvą HT mažiau tiriamųjų išsivystė BA, palyginti
su standartine ankstyvąja HT (atitinkamai 1 tiriamasis (2 %)
ir 12 tiriamųjų (17,1 %). Tai rodo, kad HT dar nenustačius
BA yra efektyviausia.
Stebėjimas, kol atsiras metastazių, galėtų būti taikomas
ligoniams, kurių rizika maža (pvz.: PSA-DL > 12 mėn., lai-
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kas iki BA > 3 m., Gleasono laipsnis < 7 ir ≤T3a), netinkamiems HT ar jos nenorintiems. Vidutinis metastazių atsiradimo po atliktos RP laikas, kai pradeda didėti PSA, yra
8 m. Nustačius metastazių, vidutinis laikas iki mirties yra
5 m. Pacientams, kuriems po atliktos RP pasireiškė BA ir
kurių PSA-DL >1 m., laukimo strategija yra gera alternatyva, palyginti su ST.
NEOADJUVANTINĖ IR ADJUVANTINĖ HORMONOTERAPIJA KARTU SU SPINDULINE TERAPIJA
Adjuvantinė ir neoadjuvantinė HT kartu su ST yra standartinis pacientų, sergančių vietiškai pažengusiu prostatos vėžiu,
gydymo metodas. Pasireiškus BA, ST derinimo su HT nauda
yra įrodyta, palyginti su vien tik ST ir atidėtąja HT. Metaanalizė parodė, kad neoadjuvantinė HT prieš taikant gydymą
ST kliniškai reikšmingai pailgino pacientų, sergančių lokaliu
ir vietiškai pažengusiu PV, laiką iki BA ir išgyvenamumą nuo
ligos. Neoadjuvantinė HT prieš ST taikymą reikšmingai pailgino pacientų, kurių Gleasono laipsnis 2–6, bendrą išgyvenamumą, todėl gydant tokius pacientus reikėtų svarstyti
trumpalaikę neoadjuvantinę HT. Remiantis atliktais tyrimais
nustatyta, kad gydant vietiškai pažengusį prostatos vėžį neoadjuvantinė ir adjuvantinė HT duoda reikšmingos naudos,
bet aiškių naudos pacientams, sergantiems vidutinės ir didelės rizikos vėžiu, įrodymų nenustatyta.

ATKRYTIS PO SPINDULINĖS TERAPIJOS
RP esant atkryčiui po taikytos ST teikia daugiausia vilčių siekiant kontroliuoti ligą, bet dėl didelio komplikacijų dažnio,
palyginti su pirmine RP, šis gydymo metodas patyrusio urologo turėtų būti taikomas kruopščiai atrinktiems, mažai gretutinių ligų turintiems pacientams. Peržvelgiant keliolika klinikinių
atvejų RP, po atliktos ST pasireiškus BA, teigiamas biocheminis atsakas buvo nustatytas 37– 87 % pacientų. Veiksniai,
lemiantys šio metodo pasirinkimą, gali būti: paciento išgyvenamumas >10 m., PSA < 10 ng/mL, Gleasono laipsnis ≤ 7,
N0 ir pradinė klinikinė stadija T1 ar T2.
Krioterapija dėl mažesnio komplikacijų dažnio galėtų būti
RP alternatyva, bet tyrimais nustatyti blogi 5 m. išgyvenamumo nepasireiškiant BA rezultatai.
Nustatyta, kad ilgalaikė HT (paprastai ≥ 2 m., esant didelės rizikos PV) po taikytos ST pasireiškus BA pailgina laiką
iki metastazių atsiradimo ir padidina 7 m. išgyvenamumą, bet tik tų pacientų, kurių PSA-DL < 6 mėn., palyginti
su taikytu stebėjimu. Septintus sekimo metus, pacientų,
kurių PSA-DL <6 mėn, palyginti su pacientais, kurių PSADL > 6 mėn., metastazių nenustatyta atitinkamai 50 % ir
83 % pacientų, išgyvenamumas sergant PV – 61 % ir 85 %,
bendras išgyvenamumas – 47 % ir 53 %. Taigi PSA-DL
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galėtų būti reikšmingas veiksnys vertinant HT efektyvumą po atliktos ST. PSA-DL pokyčiai po pradėto gydymo
HT taip pat turi įtakos vertinant pacientų, kuriems BA pasireiškė po vietinio gydymo, išgyvenamumą nepasireiškiant metastazėms. Dideliame atsitiktinių imčių klinikiniame tyrime lyginant protarpinę HT su nuolatine HT po ST
taikymo praėjus vieniems metams ir esant PSA > 3 ng/
mL nebuvo nustatyta pacientams reikšmingo skirtumo.
Taigi peršasi išvada, kad pacientams, kurių nuo gydymo
pradžios geras atsakas į HT, protarpinė HT galėtų būti
geresnis pasirikimas dėl mažesnio šalutinio poveikio. Vis
dėlto neseniai atliktame tyrime, palyginus protarpinę HT
su nuolatine HT, buvo nustatytas nuolatinės HT pranašumas, be to, nuodugniau išanalizavus duomenis, nustatytas didesnis kardiovaskulinių įvykių skaičius, lyginant protarpinę HT su nuolatine HT atitinkamai 33 % ir 24 %.

Tikimybė išgydyti pacientą, sergantį PV, taikant brachiterapiją po atliktos ST pasireiškus BA yra maža dėl ribotos apšvitos
dozės. Tačiau atidžiai atrinktiems pacientams mažos ir didelės dozės brachiterapija galėtų būti alternatyva.
Stebėjimas pasireiškus BA galėtų būti taikomas, kai nustatytas tik lokalus PV recidyvas pacientams, kurie nenori antros
eilės gydymo.
IŠVADOS
Kuris gydymo metodas geriausias po pirminio vietinio PV
gydymo pasireiškus BA, vis dar išlieka svarbus klausimas.
Šiuolaikinės gairės pateikia bendrą PV gydymo sampratą,
todėl svarbu kiekvienu atveju gydymo strategiją pritaikyti
pacientui individualiai, dėl to gydant labai svarbus multidisciplininės komandos ir paties paciento dalyvavimas.
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